
 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 
Avdelningen för bygg- energi- och miljöteknik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oliksidig krympning i betong  

Victor Amiot & Rikard Torung 

2015 

Examensarbete, Grundnivå (högskoleexamen), 15 hp 
Byggnadsteknik 

Byggnadsingenjör, inriktning arkitektur och miljö  
 

Handledare: Göran Hed 
Examinator: Johan Norén 



 

 
 

 

 

 



 

i 
 

Sammanfattning 
 
Betong är ett av de vanligaste använda byggmaterialen vid uppförande av grund och 
stomme. Betongens egenskaper gör den mycket tålig för yttre påfrestningar och därav 
gör den till ett mycket användbart material i många olika situationer. Det finns dock 
problem som kan uppstå vid användandet av betong. Ett av de vanligare är 
sprickbildning. Det finns flera orsaker till att detta förekommer, till exempel yttre 
påverkan, krypning, temperatur- och fuktrelaterade rörelser. Betongplattan är en av de 
konstruktionsdelar som utsätts oftast för detta problem. Då plattan används frekvent 
som grundkonstruktion finns i intresse att hitta åtgärder för detta, men då måste 
orsakerna specificeras tydligare.  
 
I denna studie undersöks experimentellt hur en betongplatta reagerar när olika fukthalter 
råder på ovan- och undersida efter härdningsperioden, och om detta kan bidra till 
tillräckliga deformationer för att orsaka sprickbildning. 
6 prover har gjutits och observerats där 3st har utsatts för ett simulerat 
markupplagsförhållande där en fukthalt på 100% har exponerat undersidan. De 
resterande 3 proverna har placerats i torra förhållanden för att göra jämförelser möjliga. 
En relativ ånghalt på 25% har varit aktuell i den omgivande luften.  
 
Experimentet visade på tydliga skillnader i deformation mellan de olika upplagen. De 
prover som utsatts för det fuktigare förhållandet uppvisade tillräcklig krökning för att 
orsaka sprickbildning sett utifrån det moment som uppstod i betongen. 
Detta tyder på att olika rådande fukthalter på ovan- och undersida av en betongplatta 
kan skapa tillräckliga påfrestningar för att orsaka sprickbildning. 
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Abstract 
 
Concrete is one of the most commonly used building materials in foundation 
construction. Concrete is highly resistant to external stresses and hence makes it a very 
useful material in many different situations. However, there are problems that can arise 
with the use of concrete. One of the more common is cracking. There are several 
reasons why this might occur, for example, external impact, creep and moist-related 
movements. The concrete slab is one of the elements that often encounter this problem. 
Since concrete slabs are frequently used as foundation, it is of great interest to find 
solutions for this matter. In order to do that, the causes are needed to be specified more 
clearly.  
 
This study investigated experimentally how a concrete slab reacts when differences in 
humidity exposing the top and bottom after curing period, and if this may contribute to 
sufficient deformation to cause cracking. 
Six specimens were made and observed where three where exposed to a moisture 
content of 100% on the bottom. The remaining three samples have been placed in dry 
conditions in order to make a comparison possible. A relative humidity of 25% was 
measured in the surrounding air. 
 
The experiment showed clear differences in deformation between the two situations. 
The samples exposed to differential humidity exhibited sufficient stresses to cause 
cracking seen from the moment that occurred in the concrete. 
This shows that different prevailing humidity on the top and bottom of a slab can create 
sufficient stress to cause cracking. 
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Förord 
 
 
Med detta examensarbete avslutar vår högskoleingenjörsutbildning inriktning 
byggnadsteknik på Högskolan i Gävle.  
 
Detta arbete har varit mycket intressant och givande och har framförallt bidragit med en 
mycket bättre förståelse om hur byggmaterialet betong fungerar. 
Vi vill framförallt tacka vår handledare T dr. Göran Hed för hans engagemang och 
villighet att hjälpa till med våra frågor och funderingar samt för att han var med och tog 
fram idén till projektet. 
Vi vill också tacka BMG laboratoriet, Thomas Carlsson och Ragnvald Pelttari för deras 
hjälp under experimentets gång.   
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Teckenförklaring 
 
 
Ac =  tvärsnittets area [mm2] 

αds1 =  koefficient beroende av cementklass 

αds2 =  koefficient beroende av cementklass 

	
�(��) = Variabel beroende av tid och tvärsnitt 

	�� = Variabel beroende av relativfuktighet 

E   = Elasticitetsmodul [Gpa] 
 
��
,� = Total krympning [‰] 
 
��
() = Uttorkningskrympning [‰] 

 ƒck =  Karakteristisk tryckhållfasthet betong [Mpa] 
 
ƒck,kub = Karakteristisk tryckhållfasthet för betongkub [Mpa] 
 
ƒcm =  Tryckhållfasthet medel [Mpa] 
 
ƒctm =  Draghållfasthet medel [Mpa] 
 
h0 = Bärverksdelens ekvivalenta tjocklek [mm] 

I = Yttröghetsmoment [mm4] 
 
M = Nedböjningsmoment [Nmm] 
 
Mcr = Kritiska momentet [Nmm] 
 
R = Radie [mm] 
 
RH  =  Omgivande relativa luftfuktigheten [%] 

RH0  =  100% relativ luftfuktighet 

t =  uttorkningstid i dagar 

ts =  start av uttorkningsmätning i dagar 

u =  omkrets för uttorkningsexponerad yta [mm] 
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1 Inledning 
 
Betong är i dag det mest dominerande byggnadsmaterialet i våra grundkonstruktioner på 
grund av sin goda tålighet mot yttre påfrestningar. Dock har byggnadsmaterialet en låg 
draghållfasthet vilket tenderar till att sprickor ofta uppkommer. Något som vanligtvis 
inte leder till försämrad hållfasthet, men påverkar istället komponenternas täthet och det 
estetiska intrycket (Isaksson, Måstensson & Thelandeson, 2010). 

Det finns en rad kända orsaker till uppkomsten av sprickor, några exempel är för stor 
temperaturstegring, uttorkning, frysning, krypning samt fuktrelaterade rörelser 
(Burström, 2012). När det sistnämnda behandlas är det mestadels volymförändringar i 
den första uttorkningsperioden som är i fokus. 

Sprickbildning är ett problem som främst drabbar betongplattor på mark med stor 
utbredning. Då dagens industrier generellt är beroende av stora lokaler med plana och 
slitstarka golv blir problemet ofta mest påtagligt i denna typ av verksamhet.  
Hedebratt(2004)har i en lic.avhandling tagit upp metoder som behandlats i byggprojekt 
med industrigolv för att minska sprickrisken. Han behandlar både traditionella och nya 
metoder. Ett exempel på en ny metod är Lyft- och sänkmetoden, metoden innebär att 
man innan gjutning placerar ut tomma luftsäckar på ett avstånd på ca 1,5 meter. Därefter 
gjuts betongplattan på dessa säckar som efter 3 till 7 dygn fylls med luft för att lyfta 
plattan.  Plattan får då möjligheten att krympa fritt samtidigt som den får möjligheten att 
underventileras. Resultaten av denna metod har visat sig vara framgångsrika då den 
resulterade krympningen har motsvarat frikrympning och är därmed sprickbegränsande. 
 
En stor del av de konstruktionsskador som är undersökta av Cement & Betong 
Institutet, CBI mellan åren 1953 och 2008 är relaterade till golvproblem. Ytterligare 
analyser av CBI under år 1993-2001 visar på att en tredje del av skadorna i betonggolv 
är på grund av sprickor. Den huvudsakliga orsaken till skadorna har varit 
uttorkningskrympning, i några enstaka fall har skadorna uppkommit på grund av 
belastning eller temperaturrörelser. Sprickor är oundvikligt, de kan dock med hjälp av 
rätt armeringsmängd fördelas i ett flertal små sprickor i stället för ett fåtal stora. Fina 
små sprickor är att föredra då de inte påverkar plattan i samma grad som grova sprickor. 
Orsaker till att armeringsmängden inte uppnår den mängd som fodras är i de flesta 
fallen dåligt utfört arbete av entreprenörerna, den erhållna plattan blir tjockare än den 
var dimensionerad för, att konstruktören missbedömer betongens hållfasthet eller 
misstolkar normerna(Nyman & Johansson, 2010). Vid beräkning av sprickavstånd och 
sprickvidder används normer enligt Eurokod 2. Dessa normer baseras på en liksidig 
krympning i konstruktionen. En minsta armeringsmängd skall beaktas, denna 
armeringsmängd är beroende av tvärsnittets yta och armeringens största tillåtna 
spänning. 
För att få optimal fördelning av sprickor i plattan bör ett avstånd mellan sprickorna vara 
korta och sprickvidderna små. Beroende på minimiarmeringen och armeringens 
dimension kan man ta fram ett maximalt sprickavstånd (se SS-EN 1992-1-1:2005 
ekvation 7.11).Enligt SS-EN 1992-1-1:2005 kap 7 kan sprikvidden sedan beräknas. 
Dock bör en maximal sprickvidd fastställas innan beräkningarna utförs som tar hänsyn 
till konstruktionens livslängd och exponeringsklass. 

Tanken med detta arbete är att med hjälp av ett experiment undersöka hur plattor på 
mark påverkas av olika fukt på ovan och undersida efter härdningsperioden. Under 20 
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veckor analyseras och övervakas sex plattor varav tre ligger på simulerat markupplag 
och resterande tre på torrt upplag.   
 

1.1 Hypotes 
 
På grund av att marken är fuktigare än luften inomhus så uppstår det en fuktdifferens 
mellan betongplattans ovan- och undersida. Fuktdifferensen gör att den torra sidan 
(ovansidan) kommer ha en större krympning än den fuktiga sidan (undersidan), vilket i 
sin tur leder till att plattan vill bli konkav. När plattan är förhindrad att deformeras 
kommer dragspänningarna som uppstår i plattans ovansida leda till sprickbildning. 
 

1.2 Frågeställning 
 
Hur reagerar betongplattor på mark, påverkade av olikt rådande fuktigheter på ovan- 
och undersida när det kommer till krympning efter härdningsperioden?   
 

1.3 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka om oliksidig krympning efter den första 
härdningstiden är en möjlig orsak till sprickbildning i betongplattor på mark. 
 

1.4 Mål 
 
Målet är att kunna konstatera om fenomenet oliksidig krympning uppstår och hur det 
skulle påverka grundkonstruktionen betongplatta på mark. 
 

1.5 Bakgrund 

1.5.1 Krympning 

Det finns två typer av krympning som är relaterat till fukt, dessa kallas för 
uttorkningskrympning och autogen krympning. 

Den autogena krympningen sker under betongens härdningsperiod. Krympningen 
uppstår på grund av den kemiska reaktion som sker i betongen då cementen binder 
vattnet. Volymförändringarna på grund av dessa reaktioner är oundvikliga och sker 
oavsett förhållande (Hou, Zhang & Han, 2012). 

Uttorkningskrympningen sker dock efter den första härdningsperioden och är ett 
fenomen som sker under en längre tid. Vid uttorkningskrympning uppstår 
volymförändringar när vatten som inte blivit inkluderat i de kemiska processerna lämnar 
betongen(Hofstetter & Theiner, 2012).  

Majoriteten av fukten avges i form av vattenånga på grund av diffusion, vatten avges 
även i vätskeform med hjälp av kapillärkraften som uppstår i betongens porer.  
Uttorkningskrympningen gör sitt största avtryck under de första månaderna efter 
härdningsperioden, den så kallade förstagångskrympningen. Skulle betongen därefter 
utsättas för fukt kommer den att svälla, den återvunna volymen förlorar den dock när 
betongen åter igen får torka ut. Vid varierande torkning och nedfuktning kommer alltså 



 

5 
 

också volymen att variera, dessa svängningar kommer dock att vara mindre än 
förstagångskrympningen(Burström, 2012). 

1.5.2 Vattencementtalet (VCT) 

Vatten och cement är de två ämnen som blandade utgör betongens bindemedel. 
Vattencementtalet beskriver proportionerna mellan vatten och cement, talet är ofta 
förkortat med VCT. 

VCT = W/C  

Där W är mängden vatten [kg] och C är mängden cement [kg]. 

Betongens VCT är en av de viktigaste aspekterna när det kommer till tillverkningen, då 
majoriteten av betongens egenskaper är högt beroende av vilket VCT som använts. Ett 
högt VCT innebär att betongen innehåller mycket vatten i förhållande till cement, och 
vice versa. Högt VCT ger ett resultat med lägre hållfasthet, större grad av porositet, en 
otätare komponent, samt att det bidrar till betongens uttorknings- och autogena 
krympning. (Burström, 2012). 

1.5.3 Betongens elasticitetsmodul 

 
Elasticitetsmodulen beskriver relationen mellan spänning och deformation. Betongens 
ballast har en elasticitetsmodul på ca 50000 MPa, medan den resterande cementpastans 
modul är varierande beroende på dess VCT (Burström, 2012). 
En betongsorts elasticitetsmodul kan exakt bestämmas med hjälp av statiska eller 
dynamiska tester. Enligt eurokod kan den beräknas med en formel som är beroende av 
hållfastheten (Isaksson et al., 2010). 

1.5.4 Krypning 

Betongkonstruktioners syfte är ofta att bära last under en längre tid, när en komponent 
belastas uppstår det deformationer både direkt vid pålastning samt under längre period. 
Deformationerna som sker med tiden kallas för krypning, dessa deformationer tenderar 
att vara betydligt större än de som uppstår direkt vid pålastning. Vid eventuella 
avlastningar reduceras deformationerna och betongen går tillbaka mot sitt 
ursprungsläge. Betongen kan dock inte återhämta sig fullständigt utan en del av 
deformationen kommer att vara permanent (Isaksson et al., 2010) 

1.5.5 Platta på mark 

Grundkonstruktionen betongplatta gjuts i regel på plats direkt på ett kapillärbrytande 
lager eller någon form av markisolering, oftast i form av cellplast. Valet av underlag är 
av stor betydelse när det kommer till hur stor krympning plattan kan utsättas för utan att 
den ska drabbas av sprickbildning, det beror på friktionen mellan plattan och underlaget. 
En platta som är gjuten direkt på grovkornig makadam är i stort sett låst på grund av den 
höga friktionen, krympningen skapar då höga spänningar i betongen. Medan en platta 
på sand eller cellplast är utsatt för något mindre friktion och därav uppstår inte lika höga 
spänningar. Förstärkningar i plattan som till exempel kantförstyvningar kan också ge en 
låsande inverkan på plattan. (Hedebratt, 2004) 
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1.5.6 Forskning inom området 

 
Ojämnkrympning på grund av fuktgradienter tenderar att betraktas som ett 
grundläggande fenomen.    
 
Moayyad Al-Nasra (1997) behandlar fenomenet, han menar att vid framställning av 
betong används ofta mer vatten än vad som krävs för att erhålla de egenskaper som 
eftersträvas, för att ge betongen optimal möjlighet att hydratisera samt att göra den 
hanterbar. Betongplattor på mark har generellt större möjlighet att torka ut uppåt då 
underlaget är fuktigare än luften på ovansidan. Detta leder till att det uppstår 
fuktskillnader inom betongplattan, där plattans övre kant kommer vara torrare än des 
undre kant, fuktskillnaderna påverkar i sin tur betongens krympning. Den övre sidan 
kommer att utsättas för en större krympning än undersidan, detta resulterar ofta i 
kantresningar beroende på om betongens egentyngd är tillräcklig för att motverka dessa 
deformationer. 
 
Temperatur har en liknande inverkan. Uppstår det en temperaturskillnad i betongen 
resulterar även det i en ojämn krympning där den kalla sidan har en större krympning än 
den varma. I vissa fall samverkar effekterna från fukt- och temperaturskillnad i andra 
fall motverkar de varandra, beroende på rådande förhållanden. Skillnaderna i temperatur 
och fuktighet i ett material är linjära gentemot dess tjocklek (Ytterberg, 1987) 
 
Tidigare experiment utfört av Ryu, Ko & Noguchi (2011) visar att betongens 
omgivande klimat har en betydande inverkan på dess beteende. Varierande klimat, med 
olika luftfuktigheter och temperaturer kommer bidra till att även betongens inre 
fuktighet kommer att variera. Betongens interna variationer beror dock till stor del på 
djupet, de yttre skikten tenderar att kunna variera frekvent medan de djupare varierar 
långsammare. 
 

Ytterligare ett experiment har utförts av Bissonnette, Pigeon & Pascale (1999), de lät 
provbitar av betong torka i olika omgivande fuktigheter. Proverna hade dimensionen 
32x8x4 millimeter, dessa placerades var för sig i slutna behållare med en relativ 
fuktighet på 48%, 72% samt 92%. Likvärdiga tester utfördes på provbitar med 
dimensionen 50x50x400, dessa torkades i en relativ fuktighet på 48%. Samtliga tester 
utfördes på två betongkvaliteter med olika VCT, dessa motsvarar normal- samt 
högkvalitetsbetong. Resultatet tyder på att uttorkningskrympningen är större för de 
provbitar som varit utsatta för en lägre relativ fukthalt. Betongkvaliteten hade en 
påverkande effekt på resultatet, dock inte i samma utsträckning som fukthalten, ett lägre 
VCT resulterade i en reducerad krympning. Provbitarnas dimension hade också en 
tydlig inverkan på resultatet, de större provbitarna visade på en långsammare krympning 
än de mindre. Den totala krympningen visade sig dock vara likvärdig.   
 
Hostfetter et al (2012) utförde liknande experiment, de lät betongprover torka i en 
varierande luftfuktighet. Provbitar i storleken 110x110x6 millimeter fick torka i en 
luftfuktighet på 100%, fuktigheten sänktes sedan 10% per intervall tills 50% 
luftfuktighet var uppnådd. Det erhållna resultatet stämmer bra överrens med resultaten 
från de tidigare experimenten, krympningen tenderar att öka när den omgivande relativa 
fuktigheten sjunker. 
 
Ett examensarbete från Uppsala universitet har gjorts angående krympning i 
betongplattor på mark i samarbete med WSP (Edlinger & Svansbo, 2012). Där har 
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prover använts för att se hur krympningen skett i olika tvärsnitt när dessa delats upp i 
millimeterstrimlor. Krympningsberäkningarna har baserats på de uppmätta fukthalterna 
i varje millimeterstrimla, och utefter det har den teoretiska krympningen tagits fram. De 
erhållna värdena från krympningen har använts för att vidare studera hur sprickbredder 
kan minskas och därav var hur mycket armering som bör användas. Resultatet visade på 
att i betongplattor upp till 300 mm kunde armeringsmängden reduceras utan att 
sprickbredderna påverkades.   
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2 Genomförande 
 

2.1 Metod 
 
En experimentell metod valdes för att svara på hur oliksidig fuktrelaterad krympning 
påverkar plattor på mark. Experimentet gick ut på att simulera ett verkligt platta på 
markförhållande, och sedan jämföra eventuella rörelser med plattor som är påverkade av 
samma förutsättningar på båda sidor. För att öka validiteten hos experimentet utfördes 
även teoretiska beräkningar enligt Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-1:2005). 
Betongens hållfasthetsvärden togs fram via tryckprovning av tre betongkuber av samma 
kvalitet som plattorna. 
 

2.1.1 Experimentbeskrivning 

 
För att kunna skapa en simulering av det verkliga markförhållandet skapades ett fukttätt 
kar innehållande olika lager av material som stämmer överens med utförandet vid en 
verklig platta på mark bestående av ett kapillärbrytande lager och markisolering. För att 
simulera marken som antas ha en relativ fuktighet på närmare 100%  fylldes karets 
botten med vatten för att skapa likvärdiga förhållanden.  
För att kunna ge ett svar på hur fukt påverkar betongen skapades även ett upplag som 
utan tillsatt fukt för att kunna göra en jämförelse mellan upplagen(se figur 1). 
Sex betongprover i form av strimlor med dimensionerna 2400x170x50 mm3 (LxBxH) 
fördelades på upplagen.  

 
Figur 1 Tvärsnitt experimentuppställning 

Detta gav tre strimlor exponerade av olika fukthalter på respektive sida samt tre strimlor 
enbart påverkade av den omgivande luftfuktigheten. Dessa sex prover skulle sedan 
övervakas och eventuella deformationer skulle mätas under en längre tid för att kunna 
avgöra hur markfukten påverkade betongens krympning. 
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2.1.2 Förväntat resultat av experimentet 

 
Det förväntade utfallet var att skillnader mellan betongproverna på respektive upplag 
skulle visas med olika stora deformationer. Proverna placerade på det simulerade 
markupplaget förväntades att bli konkava på grund av oliksidig uttorkningskrympning 
(se figur 2).  

 
Figur 2 Konkav betongstrimla 

De prover som enbart påverkades av den omgivande luftfuktigheten förväntades inte 
deformeras utan skulle behålla sin ursprungliga form.  

2.1.3 Beräkningar 

 
Utifrån deformationerna skulle sedan teoretiska moment beräknas. Dessa skulle 
motsvara de moment som skulle ha uppstått om deformationerna i proverna varit 
förhindrade. Detta för att se om dessa var tillräckligt stora för att skapa sprickbildning i 
betongen. 
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2.2 Formar 
 
Två gjutningsformar i plywood byggdes. Varje form delades upp i tre fack för att kunna 
producera sex stycken lika betongstrimlor med dimensionerna 2400x170x50 mm3 
(LxBxH). Provernas form valdes främst utifrån genomförbarhet och hanterbarhet(se 
figur 3).Hål med diametern 10mm gjordes i vardera ända av varje gjutningsfack för att 
armeringsstänger med diameter på 8mm skulle kunna gjutas in centralt med större 
precision(se figur 4). 
 

 
Figur 3 Gjutformar av plywood 

 

 

Figur 4 Centreringshål för armering 

 
Ytterligare armeringsstabilisering byggdes i form av bågar som skulle hjälpa till med 
fixeringen av armeringens spann på tre ställen. Fixeringen gjordes med spoltråd mellan 
två punkter på bågen och armeringen(se figur 5). Innan gjutningen utfördes smordes 



 

11 
 

formarna med en tunn oljefilm. Detta för att betongen inte skulle brinna fast för hårt i 
plywoodskivorna och därmed släppa lättare vid avformning(se figur 6). 
 

 
Figur 5 Ytterligare armeringsstabilisering 

 

 

 

2.3 Gjutning 
 
Säckar med 25kgGrovbetong B30 0-8mm, Finja blandades med cementblandare enligt 
betongleverantörens anvisningar. Varje fack knackades efter gjutningen med en 
hammare noggrant över hela längden för att skapa vibrationer i formarna så att betongen 
skulle flyta ut jämt(se figur 7). Även tre kuber med dimensionerna 150x150x150 mm3 
(LxBxH)för tryckprovning göts vid detta tillfälle. När betongen börjat hårdna slipades 
försiktigt det översta porösa lagret ned för att få en jämnare hårdhet. Inför den 28 dagar 
långa härdningsperioden fuktades ytan på betongen för att hålla fuktnivåerna så höga att 
rätt härdningsförhållande skulle uppnås. Sedan täcktes formarna med en fukttät 

Figur 6 Form smord med olja 
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byggplast för att minska avdunstningen(se figur 8).Vidare under härdningsperioden 
återfuktades betongen med jämna mellanrum på samma sätt som innan. 
 

 
 

Figur 7 Fyllda gjutformar 

 

 

Figur 8 Härdningsuppställning 
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2.4 Klimatkar 
 
Ett kar för att få till en simulering av förhållandet för en platta på mark byggdes med 
konstruktionsvirke 45x190 mm2 (BxH), samt två lager spånskivor som tillsammans gav 
en tjocklek på 40mm. Baljans yttermått blev 2500x700x230 mm3(LxBxH) och kläddes 
på insidan med dubbla lager byggplast för att göra karet vattentät(se figur 9). På 
kortsidorna togs tre hål ut för att armeringstängerna i betongstrimlorna skulle ligga fria. 
En sticka för kontroll av vattennivån monterades i varje ända i karet, samt ett rör för att 
underlätta påfyllning av vatten(se figur 10). 
 

 
Figur 9Fukttätat klimatkar 

 

 
 
 

Figur 10 Rör för påfyllning av vatten 
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Ett kapillärbrytande material av plast placerades i botten till en höjd av 70mm som 
också fick vara bärlager för 70mm markisolering i form av stenull(se figur 11). Sedan 
fylldes karet med vatten upp till ca 30mm för att bidra till simuleringen av den fuktiga 
markmiljön.   
 

 
Figur 11Färdigt markupplag med stenull 

 

2.5 Tätning, mätförberedande 
 
För att betongstrimlorna inte skulle torka ut fritt i alla riktningar behandlades kanterna 
runtom med primer för vidhäftning och sedan Icopal Murasfalt för att göra dem fukttäta, 
detta för att krympningen skulle ske i så stor mån som möjligt på ovan-/undersidan(se 
figur 12). Ståldistanser monterades sedan med epoxylim på tre punkter på ovansidan av 
betongstrimlorna med ett avstånd på 590mm för att ge en plan mätyta för 
mätningsverktyget(se figur 13). Fixeringar för verktyget monterades för att försäkra att 
den alltid skulle placeras i samma position vid alla mättillfällen. Dessa var av stål med 
en nedsänkning där mätverktyget skulle placeras. 
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Figur 12Tätning av kanter 

 

 
 
 
 
Mätverktyget bestod av en rätskiva vars anläggningspunkterutgjordes av piggar för att 
göra den lättare att placera exakt. Tre mätklockor med en noggrannhet på 0.01 mm och 
möjlighet till mätningar upp till 1cm monterades på rätskivan med centrumavstånd 
590mm(se figur 14). 
 

Figur 13 Ståldistans för mätning 
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Figur 14Mätverktyget 

 

2.6 Datainsamling 
 
De härdade betongstrimlorna placerades på respektive upplag. Tre i den simulerade 
markmiljönoch de resterande på en markisoleringsskiva som bara påverkades av 
lokalens miljö(se figur 15). Runtom betongstrilmorna på marksimuleringen lades 
tätning i form av byggplast så att fukten skulle stanna under betongen och inte dunsta 
fritt och riskera att påverka experimentet mer än antaget ovanifrån. Sedan gjordes den 
initierande mätningen med mätverktyget och vidare under 20 veckor dokumenterades 
nedböjningsdata och fördes in i ett exceldokument för tydlig översikt av experimentets 
utveckling. Samtidigt användes en klimatdator på plats som under två längre perioder 
analyserade temperatur och luftfuktighet i laborationssalen för att kunna ge en bild det 
yttre påverkande klimatet, på samma sätt kontrollerades fuktigheten på plattornas 
undersida. 
 

 
Figur 15 Färdig experimentuppställning 
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2.7 Tryckprovning 
 
Efter 20 veckor tryckprovades betongkuberna i en tryckprovningsmaskin, en Form-
Tester från Seidner. Denna maskin arbetade med en hastighet på 16kN per sekund. 
De erhållna maxtrycksvärdena(ƒck,kub) omräknades till ett medelvärde som användes 
som grund för de resterande hållfasthetsberäkningarna enligt [EKV 01] och Eurokod 2 
(se SS-EN 1992-1-1:2005 Tabell 3.1).  
   

  #�$,$%& = (
)  [EKV 01] 

 

N = Tryckkraft [N] 
 

A = Provkubens tvärsnittsarea [mm2] 
 
ƒck,kub = Tryckhållfasthet för kub[Mpa] 
 

#�$ = #�$,$%& − 10 [EKV 02] 
 
ƒck = Tryckhållfasthet betong [Mpa] 
 

#�+ = #�$ + 8 [EKV 03] 
 
ƒcm = Tryckhållfasthet medel [Mpa]  
 

#�+ = 0.3 ∗ #�$1/3 [EKV 04] 
 
ƒctm = Draghållfasthet medel [Mpa] 
 

4 = 22 ∗ 5678
9� :�.3

 [EKV 05] 

 
E   = Elasticitetsmodul [Gpa] 
 
 

2.8 Vidare beräkning av erhållen data 
 
I experimentet ligger proverna fritt, dvs att de ej är förhindrade att röra sig. För att få en 
uppskattning om momentet som uppstår på grund av deformationen är tillräcklig för att 
orsaka sprickbildning, dvs att momentet överstiger betongens förmåga att böjas, 
utfördes beräkningar utifrån erhållen data. Dessa beräkningar förutsätter att 
deformationen som uppstår i experimentet antas vara förhindrad då det annars inte 
kommer uppstå något moment i proverna. 
Enligt elasticitetsteorin finner man sambandet mellan moment och krökningsradie (se 
figur 16) i    

 
;
<= = 9

� [EKV 06] 
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Figur 16 Krökningsradie R 

där 
 
M = Nedböjningsmoment [Nmm] 
E = Elasticitetsmodul utifrån tryckprovning [EKV 04] [Mpa] 

 
> = &∗?@

91  [EKV 07] 

 
I = Yttröghetsmoment enligt [EKV 06][mm4] 
R = Radie [mm] 
 
Radien ges genom att utnyttja den omskrivna cirkelns radie: 
 

A = B&�
C∗) [EKV 08] 

där arean anges som: 
 

D = EF(F − G)(F − H)(F − I) [EKV 09] 
 
 
och semiperimetern: 
 

F = BJ&J�
1  [EKV 10] 

 
och 
 

G = E(KL − ML)1 + (KN − MN)1 [EKV 11] 
 

H = E(KL − DL)1 + (KN − DN)1 [EKV 12] 
 

I = E(ML − DL)1 + (MN − DN)1 [EKV 13] 
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där: 
 
A,B och C är koordinater erhållna från de tre mätpunkternas nedböjningsdata. 
 

M kan uttryckas som 
<=
�  (se [EKV 06]), i det läget kan man se hur krympningen 

påverkar proverna när jämförelse med det kritiska momentet görs: 
 
Mcr = Kritiska momentet [Nmm] 
 

O�P = =∗67Q8
?  [EKV 14] 

 
där 
 
fctm = Betongens draghållfasthet enligt [EKV 04] [Mpa] 
h = Tvärsnittets höjd [mm] 
I = Yttröghetsmoment enligt [EKV 07][mm4] 
 
;

;7S [EKV 15] talar om hur mycket nedböjningsmomentet påverkar betongen utifrån 

hållfastheten.  

Om 
;

;7S > 1 [EKV 15]kan sprickbildningen antas ha startat. 

 
 

2.9 Eurokod 2 
 
För att ha möjligheten att jämföra experimentets uppnådda moment med teoretiska 
uträkningar användes beräkningsmetoden ur Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-1:2005) för 
uttorkningskrympning. Denna metod tar enbart hänsyn till axiell krympning, därför 
behövs en vis modifikation av beräkningsgången för att spegla en gradientkrympning 
som är den aktuella vid oliksidig krympning. Ingen hänsyn till armeringen har tagits vid 
beräkningar. 
 
Den fuktiga sidan av plattan antas ha en krympning på 0%. Därför behövs ingen 
beräkning av denna sida göras.  
 

 

Enligt Eurokod 2 beräknas uttorkningskrympningen på följande sätt: 

��
,� = 	
�(��) ∗ ��
() [EKV 16] 
 
där 

	
�(��) = (��)
(��)J�.�CU?V@ [EKV 17] 

t =  uttorkningstid i dagar 

ts = start av uttorkningsmätning i dagar 
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h0 = bärverksdelens ekvivalenta tjocklek [mm] 

ℎ� = 1∗)7
%  [EKV 18] 

Ac =  tvärsnittets area [mm2] 

u =  omkrets för uttorkningsexponerad yta [mm] 

 

och 

��
() = 0.85 ∗ Y220 + (110 ∗ Z
�9)[ ∗ \]�^_�`∗5 a78
a78V:b ∗ 10�c ∗ 	��          [EKV 19] 

där 

αds1 =  koefficient beroende på cementklass (S, N eller R) 

αds2 =  koefficient beroende på cementklass (S, N eller R) 
ƒcm =  tryckhållfasthetens medelvärde enligt [EKV 02] [Mpa] 

ƒcm0 = 10 Mpa 

	�� = 1.55 ∗ d1 − 5 ��
��V:3e [EKV 20] 

RH  =  Omgivande relativa luftfuktigheten [%] 

RH0  = 100% relativ luftfuktighet 

Vid gradientkrympningen antas en linjär töjningskurva.(se figur 17) 

 

Figur 17 Töjningskurva 

Detta innebär att trigonometriska regler går att använda och enligt Langesten (1995) 
finner man att krökningen: 
 

9
� = f7_,V

g  [EKV 21] 
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Radien går då att uttryckas som: 

A = g
f7_,V

 [EKV 22] 

 
där y är sträckan från det neutrala lagret till töjningslinjen. I fallet som denna studie 
behandlar läses radien som: 

A = ?
f7_,V

 [EKV 23] 

 
där h är plattans tvärsnittshöjd och εcd,0  är krympningen dvs uttorkningskrympningen. 
 
Med den beräknade radien kan det teoretiska momentet tas fram vi elasticitetsteorins 
ekvation [EKV 06] 
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3 Resultat och analys 
 
Mätningarna visade på att olika rörelser i proverna uppstår vid de olika 
klimatförhållandena. Nedan redovisas det experimentellt erhållna resultaten i form av 
diagram för varje prov. Linjerna representerar nedböjningen i millimeter utifrån varje 
mättillfälle. Varje linje är en approximation av nedböjningen i provet utifrån de mätdata 
som erhållits från varje mätpunkt. (Se diagram 1-6) 
 
Simulerat markupplag med RH 100%: 

 

 
Diagram 1 – Prov 1, Nedböjningsutveckling 

 

 
Diagram 2 – Prov 2, Nedböjningsutveckling 
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Diagram 3 – Prov 3, Nedböjningsutveckling 

 

 

Torrt upplag: 

 
Diagram 4 – Prov 4, Nedböjningsutveckling 
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Diagram 5 – Prov 5, Nedböjningsutveckling 

 

 
Diagram 6 – Prov 6, Nedböjningsutveckling 
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3.1 Analys och jämförelse av nedböjningsdata 
 
Det beräknade momentet med hjälp av elasticitetsteorin, utifrån erhållen 
nedböjningsdata från respektive prov, hamnade för de prover på simulerat markupplag 
mellan 0,37kNm till 0,39kNm. De torra proverna hade ett större spann mellan 
momenten och visade mellan 0,01kNm och 0,21kNm. (Se tabell 1) 
 
Tabell 1 – Moment utifrån nedböjningsdata enligt [EKV 05] 

 
Upplag Prov Moment [kNm] 

Marksimulerat 1 0,38 

2 0,39 

3 0,37 

Torrt 4 0,11 

5 0,21 

6 0,01 
 

När jämförelse mellan det framtagna momentet och betongens möjlighet att böja sig 
utan att sprickbildning skulle förekomma, dvs betongens beräknade kritiska moment på 
0,27kNm, visade resultaten på att samtliga av de prover på simulerat upplag översteg 
betongens kritiska moment medans samtliga av de på torrt upplag ej översteg denna(se 
tabell 2).  
 
Tabell 2 – Utnyttjandegrad av betongens kritiska moment enligt [EKV 15] 
 

Upplag Prov Utnyttjandegrad [%] 

Marksimulerat 1 139,3% 

2 143,1% 

3 133,5% 

Torrt 4 40,9% 

5 76,0% 

6 5,1% 

 
 
Se samtliga beräkningar i bilaga 2- Reaktioner 

 

3.2 Teoretiskt beräknat moment 
 
Enligt Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-1:2005) beräknades en uttorkningskrympning av 

ovansidan till 0,342‰ vid  det uppmätta medelvärdet RH 25%. Undersidan antas ha RH 

100% och därmed beräknas den inte att krympa enligt Eurokod 2. Momentet som 

uppstår när krympningen antas ha ett linjärt förhållande mellan ovansidan och 

undersidan uppgår till 0,42kNm. Det visar att det teoretiskt beräknade momentet har en 

utnyttjandegrad på ca 150% av det kritiska momentet och ger ett övervärdering på 

mellan 6-14% av de momenten som uppstod i experimentet. 

 
Se samtliga beräkningar i bilaga 3-Eurokod 2 beräkning 
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3.3 Tryckprovning 
 
Vid tryckprovningen av kuberna erhölls en medeltryckhållfasthet på 1303kN. Det 
beräknade karakteristiska tryckhållfasthetsvärdet för kub, dvs fck, kub beräknades till 
58 Mpa enligt [EKV 01], vilket motsvarar en hållfasthetsklass mellan C45 och C50 
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4 Diskussion 
 

4.1 Resultatet 
 
Det erhållna resultatet visar tydliga skillnader mellan de två upplagen, de provbitar som 
vilat på det marksimulerade upplaget tenderar att böjas nedåt medan de som vilat på 
torrt upplag tenderar att böjas uppåt. Detta innebär att de prover med en oliksidig 
fuktexponering haft större krympning på ovansidan än undersidan och därav blivit 
konkava, detta fenomen stämmer bra överrens med hypotesen och litteraturstudien.  
 
Två av de tre provbitar som placerades på det torra underlaget och hade möjligheten att 
torka ut på både ovan- och undersidan visade på en uppböjning, dvs blev konvexa, till 
skillnad från det förväntade resultatet som var att de skulle behålla den raka 
ursprungliga formen. En trolig orsak till detta är att det uppstått deformationer när 
proverna under en kort tid fick vila på ett tvåstödigt upplag, se fig 10. När dessa prover 
sedan placerades på ett plant underlag återgick deformationen, differensen kan då ha 
gett utslag i mätningarna i form av en uppböjning. 
 
Vid beräkningen av uttorkningskrympningen har det ej beaktats att de fuktexponerade 
proverna har varit armerade. Resultatet i detta fall gav ett moment som hamnade 6-14% 
över det experimentellt utförda resultatet. Om armeringen medräknats är det möjligt att 
detta moment skulle bli aningen mindre på grund av den begränsade krympningen som 
armeringen skapar. Om så är fallet skulle beräkningen av uttorkningskrympningen 
stämma aningen bättre i förhållande till det experimentellt utförda resultatet. 
 

4.2 Mätkänslighet 
 
Mätklockorna hade en noggrannhet på 0.01 mm och möjlighet till mätningar upp till 
1cm. Då klockornas känslighet varit höga krävs det inga större misstag eller 
missplaceringar för att det ska ge ett stort felaktigt utslag. Vissa mätfel har kunnat 
uppmärksammas direkt i samband med mättillfället, dessa avvikelser har då 
kontrollerats och korrigerats om det visat sig vara felaktiga. Mindre avvikelser anses 
inte ha någon större inverkan på grund av mängden mätvärden. Den slutgiltiga mätdatan 
bedöms på grund av detta ha god validitet.       
 

4.3 Metod 
 
Eftersom betongstrimlorans form valdes i första hand utifrån hanterbarhet kan dess 
dimensioner vara påverkande för det erhållna resultatet. Större dimensioner hade gjort 
proverna mer lik en verklig platta. På grund av detta kan det finnas skillnader mellan 
experimentets utfall och en verklig situation. En större platta har större egentyngd vilket 
kan påverka plattans förmåga att bli konkav då egentyngden kan motverka 
kantresningen, det skulle kunna medföra att krökningen inte skulle bli lika stor.  
 
För att framställa betongen för gjutningen av proverna krävdes två satser då blandarens 
volymkapacitet var begränsad. Båda satserna utfördes enligt leverantörens anvisningar, 
trotts detta kan satserna ha erhållit något olika kvalitet. Detta kan bero på att innehållet i 
säckarna inte var exakt detsamma och/eller den tillförda mängden vatten kan haft en 
liten variation. Detta är oundvikligt då det är omöjligt att erhålla exakt samma resultat i 
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två olika satser, en blandare som kunde behandla hela betongmängden i samma sats 
skulle i detta fall varit en bättre lösning.   
 
Vid gjutningen borde en vibrationsstav ha använts istället för att utnyttja en 
knackningsmetod för att få betongen att bli jämn och flyta ut. Detta skulle kunna ge 
jämnare och noggrannare gjutning. 
 
Tryckprovningen utfördes efter 20 veckor och inte vid tidpunkten då mätningarna 
startade. Detta kan ha bidragit till att det tryckhållfasthetsvärdet som uppmätts är något 
högt. 
 
Resultatet visar tydligt på en skillnad mellan de två upplagen, detta skulle dock kunna 
styrkas ytterligare om fler prover gjutits och testats i experimentet. 
 
Mätningsverktygets fästpunkter skulle ha modifierats en aning då dessa punkter kan ha 
gett en liten förskjutning vid nedböjningen vilket kan ha orsakat missplacering för 
mätverktyget. Dvs när krökningen i provet uppstår kommer fixeringspunkterna flyttas 
närmare varandra vilket orsakar att mätverktygets ”fötter”, som sitter med ett bestämt 
avstånd, kommer att klättra uppåt kanterna i fixeringshålet vilket bidrar till att 
mätvärdena blir aningen större än vad så fallet är.  
 
Eurokod 2 (SS-EN 1992-1-1:2005) tar inte upp någon beräkningsmetod för gradient 
uttorkningskrympning. Detta är något som borde tas upp och arbetas fram då det är ett 
fenomen som är vanligt i betongkonstruktioner. 
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5 Slutsats 
 
Det syns tydligt i resultatet att det förekommer skillnader mellan de två upplagen. De 
torra proverna tenderar till att vara nästintill oberörda eller böja åt motsatt håll dvs att 
dessa blir konvexa istället för konkava. Det simulerade upplaget har bidragit till 
nästintill samma resultat och trend på samtliga av proverna, dvs bli konkava, vilket 
indikerar på att hypotesen om att oliksidig krympning stämmer vid oliksidig 
fuktexponering i betong. Beräkningarna visar att nedböjningen skapar ett moment som 
överstiger det kritiska momentet. Detta betyder att sprickbildningen kan ha startat. 
 
I och med detta kan svaret på frågeställningen "Hur reagerar betongplattor på mark, 
påverkade av olikt rådande fuktigheter på ovan- och undersida när det kommer till 
krympning efter härdningsperioden?" fastställas till att vid olikt rådande fukthalter på 
ovan- och undersida av betongplattor uppstår en oliksidig krympning. Spänningarna 
som uppstår när plattan är förhindrad att deformeras på grund av den oliksidiga 
krympningen, antas vara tillräckliga för att ge upphov till sprickbildning. 
 

6 Framtida forskning 
 
 
Via den data som presenteras i denna studie kan vidare datasimuleringar och analyser 
göras för att vidare undersöka vad som sker om dessa deformationer antas vara 
förhindrade. Denna studie ger enbart ett uppskattat resultat av den förhindrade 
deformationens dragspänningar via beräkningsmetoder. En datasimulering skulle ge 
möjligheten att erhålla noggrannare analyser över vad som sker med en betongplatta på 
mark vid oliksidig uttorkningskrympning. 
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Bilaga 1 - Mätdata 

 

Balk 1 (mm) 

Datum A Diff. fr. tidigare datum B Diff. fr. tidigare datum C Diff. fr. tidigare datum 

20141106   -3,29   -3,74   -3,01   

20141113   -3,83 -0,54 -4,49 -0,75 -3,33 -0,32 

20141121   -4,45 -0,62 -5,36 -0,87 -3,89 -0,56 

20141128   -4,93 -0,48 -5,97 -0,61 -4,33 -0,44 

20141208   -5,04 -0,11 -6,31 -0,34 -4,75 -0,42 

20141215   -5,23 -0,19 -6,48 -0,17 -4,8 -0,05 

20141223   -5,54 -0,31 -6,81 -0,33 -5 -0,2 

20150105   -5,63 -0,09 -7,03 -0,22 -5,23 -0,23 

20150112   -5,72 -0,09 -7,03 0 -5,15 0,08 

20150119   -5,74 -0,02 -7,1 -0,07 -5,23 -0,08 

20150126   -6,12 -0,38 -7,3 -0,2 -5,21 0,02 

20150202   -5,82 0,3 -7,19 0,11 -5,31 -0,1 

20150209   -5,8 0,02 -7,19 0 -5,33 -0,02 

20150216   -5,78 0,02 -7,17 0,02 -5,3 0,03 

20150223   -5,86 -0,08 -7,22 -0,05 -5,45 -0,15 

20150302   -5,85 0,01 -7,2 0,02 -5,29 0,16 

20150309   -5,9 -0,05 -7,3 -0,1 -5,39 -0,1 

20150317   -5,89 0,01 -7,08 0,22 -5,09 0,3 

20150326   -5,98 -0,09 -7,48 -0,4 -5,62 -0,53 

20150330   -5,83 0,15 -7,32 0,16 -5,5 0,12 

    

Balk 2 (mm) 

Datum A Diff. fr. tidigare datum B Diff. fr. tidigare datum C Diff. fr. tidigare datum 

20141106   -3,08   -4,14   -3,21   

20141113   -5,17 -2,09 -6,38 -2,24 -4,82 -1,61 

20141121   -5,15 0,02 -6,85 -0,47 -5,25 -0,43 

20141128   -5,5 -0,35 -7,3 -0,45 -5,56 -0,31 

20141208   -5,75 -0,25 -7,59 -0,29 -5,73 -0,17 

20141215   -5,84 -0,09 -7,72 -0,13 -5,83 -0,1 

20141223   -6,09 -0,25 -8,06 -0,34 -6,08 -0,25 

20150105   -6,17 -0,08 -8,19 -0,13 -6,17 -0,09 

20150112   -6,13 0,04 -8,14 0,05 -6,12 0,05 

20150119   -6,19 -0,06 -8,21 -0,07 -6,19 -0,07 

20150126   -6,22 -0,03 -8,27 -0,06 -6,23 -0,04 

20150202   -6,14 0,08 -8,2 0,07 -6,19 0,04 

20150209   -6,24 -0,1 -8,25 -0,05 -6,2 -0,01 

20150216   -6,13 0,11 -8,16 0,09 -6,14 0,06 

20150223   -6,3 -0,17 -8,38 -0,22 -6,3 -0,16 

20150302   -6,2 0,1 -8,24 0,14 -6,21 0,09 

20150309   -6,3 -0,1 -8,22 0,02 -6,27 -0,06 

20150317   -5,98 0,32 -7,96 0,26 -5,98 0,29 

20150326   -6,38 -0,4 -8,5 -0,54 -6,39 -0,41 

20150330   -6,43 -0,05 -8,46 0,04 -6,34 0,05 



 

 

 
 
 

 
 
 

Balk 3 (mm) 

Datum A Diff. fr. tidigare datum B Diff. fr. tidigare datum C Diff. fr. tidigare datum 

20141106   -3,02   -4,04   -2,56   

20141113   -5,04 -2,02 -6,03 -1,99 -4,1 -1,54 

20141121   -5,65 -0,61 -6,84 -0,81 -4,71 -0,61 

20141128   -6,13 -0,48 -7,52 -0,68 -5,26 -0,55 

20141208   -6,43 -0,3 -7,89 -0,37 -5,53 -0,27 

20141215   -6,43 0 -8,01 -0,12 -5,66 -0,13 

20141223   -6,58 -0,15 -8,27 -0,26 -5,66 0 

20150105   -6,76 -0,18 -8,52 -0,25 -6,05 -0,39 

20120112   -6,71 0,05 -8,48 0,04 -6,03 0,02 

20150119   -6,73 -0,02 -8,53 -0,05 -6,07 -0,04 

20150126   -6,83 -0,1 -8,65 -0,12 -6,14 -0,07 

20150202   -6,8 0,03 -8,63 0,02 -6,15 -0,01 

20150209   -6,84 -0,04 -8,67 -0,04 -6,18 -0,03 

20150216   -6,76 0,08 -8,56 0,11 -6,09 0,09 

20150223   -6,93 -0,17 -8,79 -0,23 -6,26 -0,17 

20150302   -6,95 -0,02 -8,78 0,01 -6,23 0,03 

20150309   -6,89 0,06 -8,71 0,07 -6,19 0,04 

20150317   -6,97 -0,08 -8,83 -0,12 -6,26 -0,07 

20150326   -7,12 -0,15 -9,04 -0,21 -6,42 -0,16 

20150330   -7,19 -0,07 -9,14 -0,1 -6,5 -0,08 

Balk 4 (mm) 

Datum A Diff. fr. tidigare datum B Diff. fr. tidigare datum C Diff. fr. tidigare datum 

20141106   -3,55   -4,2   -2,58   

20141113   -3,14 0,41 -3,67 0,53 -2,18 0,4 

20141121   -3,07 0,07 -3,56 0,11 -2,07 0,11 

20141128   -2,96 0,11 -3,43 0,13 -1,98 0,09 

20141208   -2,9 0,06 -3,36 0,07 -1,94 0,04 

20141215   -2,87 0,03 -3,39 -0,03 -2,07 -0,13 

20141223   -2,81 0,06 -3,21 0,18 -1,81 0,26 

20150105   -2,82 -0,01 -3,34 -0,13 -2,06 -0,25 

20150112   -2,75 0,07 -3,21 0,13 -1,91 0,15 

20150119   -2,71 0,04 -3,17 0,04 -1,89 0,02 

20150126   -2,69 0,02 -3,07 0,1 -1,71 0,18 

20150202   -2,68 0,01 -3,06 0,01 -1,72 -0,01 

20150209   -2,66 0,02 -3,02 0,04 -1,67 0,05 

20150216   -2,67 -0,01 -3,05 -0,03 -1,74 -0,07 

20150223   -2,63 0,04 -2,98 0,07 -1,66 0,08 

20150302   -2,6 0,03 -3,03 -0,05 -1,78 -0,12 

20150309   -2,6 0 -2,94 0,09 -1,62 0,16 

20150317   -2,59 0,01 -2,93 0,01 -1,63 -0,01 

20150326   -2,58 0,01 -2,91 0,02 -1,61 0,02 

20150330   -2,57 0,01 -2,89 0,02 -1,55 0,06 



 

 

 

Balk 5 (mm) 

Datum A Diff. fr. tidigare datum B Diff. fr. tidigare datum C Diff. fr. tidigare datum 

20141106   -3,31   -4,1   -3,42   

20141113   -2,73 0,58 -3,37 0,73 -2,99 0,43 

20141121   -2,59 0,14 -3,04 0,33 -2,64 0,35 

20141128   -2,31 0,28 -2,92 0,12 -2,76 -0,12 

20141208   -2,09 0,22 -2,65 0,27 -2,56 0,2 

20141215   -2,08 0,01 -2,59 0,06 -2,49 0,07 

20141223   -2,07 0,01 -2,58 0,01 -2,52 -0,03 

20150105   -1,95 0,12 -2,44 0,14 -2,43 0,09 

20150112   -1,81 0,14 -2,33 0,11 -2,38 0,05 

20150119   -1,77 0,04 -2,28 0,05 -2,35 0,03 

20150126   -2,26 -0,49 -2,41 -0,13 -2,19 0,16 

20150202   -1,79 0,47 -2,22 0,19 -2,26 -0,07 

20150209   -1,71 0,08 -2,14 0,08 -2,21 0,05 

20150216   -1,68 0,03 -2,12 0,02 -2,22 -0,01 

20150223   -1,64 0,04 -2,08 0,04 -2,17 0,05 

20150302   -1,66 -0,02 -2,08 0 -2,19 -0,02 

20150309   -1,64 0,02 -2,05 0,03 -2,16 0,03 

20150317   -1,58 0,06 -1,99 0,06 -2,11 0,05 

20150326   -1,57 0,01 -1,98 0,01 -2,11 0 

20150330   -1,57 0 -1,98 0 -2,1 0,01 

Balk 6 (mm) 

Datum A Diff. fr. tidigare datum B Diff. fr. tidigare datum C Diff. fr. tidigare datum 

20141106   -4,22   -5,35   -4,8   

20141113   -3,99 0,23 -5,15 0,2 -4,72 0,08 

20141121   -4,28 -0,29 -5,24 -0,09 -4,57 0,15 

20141128   -3,9 0,38 -5,15 0,09 -4,74 -0,17 

20141208   -3,87 0,03 -5,14 0,01 -4,74 0 

20141215   -3,96 -0,09 -5,16 -0,02 -4,67 0,07 

20141223   -3,9 0,06 -5,22 -0,06 -4,82 -0,15 

20150105   -4,04 -0,14 -5,24 -0,02 -4,7 0,12 

20150112   -3,95 0,09 -5,17 0,07 -4,68 0,02 

20150119   -3,92 0,03 -5,16 0,01 -4,68 0 

20150126   -4,51 -0,59 -5,41 -0,25 -4,59 0,09 

20150202   -3,9 0,61 -5,14 0,27 -4,67 -0,08 

20150209   -3,91 -0,01 -5,17 -0,03 -4,69 -0,02 

20150216   -3,91 0 -5,17 0 -4,7 -0,01 

20150223   -3,87 0,04 -5,14 0,03 -4,69 0,01 

20150302   -3,9 -0,03 -5,19 -0,05 -4,75 -0,06 

20150309   -4,05 -0,15 -5,24 -0,05 -4,67 0,08 

20150317   -3,89 0,16 -5,16 0,08 -4,69 -0,02 

20150326   -3,86 0,03 -5,17 -0,01 -4,75 -0,06 

20150330   -3,88 -0,02 -5,15 0,02 -4,68 0,07 

 



 

 

Bilaga 2 - Reaktioner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Balk 1 Xkord Ykord Kordinatavstånd efter nedböjning[mm] Moment

Mättillfälle A B C A B C a b c S A R Nmm kNm % av Mcr

2 0 590 1180 -0,54 -0,75 -0,32 590,00016 1180 590,0000374 1180,000 189 543 906 112 573 0,113 40,9%

3 0 590 1180 -1,16 -1,62 -0,88 590,00046 1180 590,0001793 1180,000 354 290 084 211 074 0,211 76,7%

4 0 590 1180 -1,64 -2,23 -1,32 590,00070 1180 590,0002950 1180,001 443 232 067 263 843 0,264 95,8%

5 0 590 1180 -1,75 -2,57 -1,74 590,00058 1180 590,0005698 1180,001 487 210 970 290 227 0,290 105,4%

6 0 590 1180 -1,94 -2,74 -1,79 590,00076 1180 590,0005424 1180,001 516 198 915 307 816 0,308 111,8%

7 0 590 1180 -2,25 -3,07 -1,99 590,00099 1180 590,0005698 1180,001 560 183 211 334 200 0,334 121,4%

8 0 590 1180 -2,34 -3,29 -2,22 590,00097 1180 590,0007648 1180,001 596 172 327 355 308 0,355 129,1%

9 0 590 1180 -2,43 -3,29 -2,14 590,00112 1180 590,0006268 1180,001 593 173 185 353 549 0,354 128,4%

10 0 590 1180 -2,45 -3,36 -2,22 590,00110 1180 590,0007018 1180,001 605 169 805 360 584 0,361 131,0%

11 0 590 1180 -2,83 -3,56 -2,20 590,00157 1180 590,0004516 1180,001 617 166 556 367 620 0,368 133,5%

12 0 590 1180 -2,53 -3,45 -2,30 590,00112 1180 590,0007173 1180,001 611 168 165 364 102 0,364 132,3%

13 0 590 1180 -2,51 -3,45 -2,32 590,00108 1180 590,0007488 1180,001 611 168 165 364 102 0,364 132,3%

14 0 590 1180 -2,49 -3,43 -2,29 590,00110 1180 590,0007488 1180,001 614 167 356 365 861 0,366 132,9%

15 0 590 1180 -2,57 -3,48 -2,44 590,00092 1180 590,0007018 1180,001 575 178 513 342 995 0,343 124,6%

16 0 590 1180 -2,56 -3,46 -2,28 590,00118 1180 590,0006864 1180,001 614 167 356 365 861 0,366 132,9%

17 0 590 1180 -2,61 -3,56 -2,38 590,00118 1180 590,0007648 1180,001 628 163 428 374 656 0,375 136,1%

18 0 590 1180 -2,60 -3,34 -2,08 590,00135 1180 590,0004641 1180,001 590 174 051 351 790 0,352 127,8%

19 0 590 1180 -2,69 -3,74 -2,61 590,00108 1180 590,0009343 1180,001 643 159 679 383 451 0,383 139,3%

20 0 590 1180 -2,54 -3,58 -2,49 590,00101 1180 590,0009166 1180,001 628 163 428 374 656 0,375 136,1%  
 

Vid tryckprovning Prov kN   

  1 1326   
Tryckhastighet 
16kN/s 2 1297   

  3 1285   

  Medel 1302,667 kN 

  Area 22500 mm² 

fck, kub   Spänning 57,8963 MPa 

I= 1739583,3 mm⁴ 

E= 35197,617 N/mm² 

fck= 47,896296 MPa 

fctm= 3,9566036 MPa 

Mcr= 275313,67 Nmm Figur 18 - Omskrivna cirkeln 



 

 

 
 
 
 
 
 
Balk 2 Xkord Ykord Kordinatavstånd efter nedböjning[mm] Moment

Mättillfälle A B C A B C a b c S A R Nmm kNm % av Mcr

2 0 590 1180 -2,09 -2,24 -1,61 590,00034 1180 590,0000191 1180,000 230 446 282 137 198 0,137 49,8%

3 0 590 1180 -2,07 -2,71 -2,04 590,00038 1180 590,0003471 1180,000 386 265 726 230 423 0,230 83,7%

4 0 590 1180 -2,42 -3,16 -2,35 590,00056 1180 590,0004641 1180,001 457 224 581 272 637 0,273 99,0%

5 0 590 1180 -2,67 -3,45 -2,52 590,00073 1180 590,0005156 1180,001 504 203 568 300 780 0,301 109,3%

6 0 590 1180 -2,76 -3,58 -2,62 590,00078 1180 590,0005698 1180,001 525 195 562 313 093 0,313 113,7%

7 0 590 1180 -3,01 -3,92 -2,87 590,00093 1180 590,0007018 1180,001 578 177 603 344 754 0,345 125,2%

8 0 590 1180 -3,09 -4,05 -2,96 590,00101 1180 590,0007810 1180,001 605 169 805 360 584 0,361 131,0%

9 0 590 1180 -3,05 -4,00 -2,91 590,00101 1180 590,0007648 1180,001 602 170 638 358 826 0,359 130,3%

10 0 590 1180 -3,11 -4,07 -2,98 590,00101 1180 590,0007810 1180,001 605 169 805 360 584 0,361 131,0%

11 0 590 1180 -3,14 -4,13 -3,02 590,00104 1180 590,0008306 1180,001 619 165 762 369 379 0,369 134,2%

12 0 590 1180 -3,06 -4,06 -2,98 590,00099 1180 590,0008475 1180,001 614 167 356 365 861 0,366 132,9%

13 0 590 1180 -3,16 -4,11 -2,99 590,00106 1180 590,0007648 1180,001 611 168 165 364 102 0,364 132,3%

14 0 590 1180 -3,05 -4,02 -2,93 590,00101 1180 590,0007974 1180,001 608 168 981 362 343 0,362 131,6%

15 0 590 1180 -3,22 -4,24 -3,09 590,00112 1180 590,0008817 1180,001 640 160 415 381 692 0,382 138,6%

16 0 590 1180 -3,12 -4,10 -3,00 590,00103 1180 590,0008139 1180,001 614 167 356 365 861 0,366 132,9%

17 0 590 1180 -3,22 -4,08 -3,06 590,00088 1180 590,0006268 1180,001 555 185 160 330 682 0,331 120,1%

18 0 590 1180 -2,90 -3,82 -2,77 590,00093 1180 590,0007173 1180,001 581 176 701 346 513 0,347 125,9%

19 0 590 1180 -3,30 -4,36 -3,18 590,00118 1180 590,0009522 1180,001 661 155 402 394 004 0,394 143,1%

20 0 590 1180 -3,35 -4,32 -3,13 590,00120 1180 590,0007974 1180,001 637 161 158 379 933 0,380 138,0%  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
Balk 3 Xkord Ykord Kordinatavstånd efter nedböjning[mm] Moment

Mättillfälle A B C A B C a b c S A R Nmm kNm % av Mcr

2 0 590 1180 -2,02 -1,99 -1,54 590,00017 1180 590,0000008 1180,000 124 828 810 73 876 0,074 26,8%

3 0 590 1180 -2,63 -2,80 -2,15 590,00036 1180 590,0000245 1180,000 242 424 513 144 234 0,144 52,4%

4 0 590 1180 -3,11 -3,48 -2,70 590,00052 1180 590,0001160 1180,000 339 302 696 202 279 0,202 73,5%

5 0 590 1180 -3,41 -3,85 -2,97 590,00066 1180 590,0001641 1180,000 389 263 713 232 182 0,232 84,3%

6 0 590 1180 -3,41 -3,97 -3,10 590,00064 1180 590,0002658 1180,000 422 243 427 251 530 0,252 91,4%

7 0 590 1180 -3,56 -4,23 -3,10 590,00108 1180 590,0003804 1180,001 531 193 389 316 611 0,317 115,0%

8 0 590 1180 -3,74 -4,48 -3,49 590,00083 1180 590,0004641 1180,001 510 201 214 304 298 0,304 110,5%

9 0 590 1180 -3,69 -4,44 -3,47 590,00080 1180 590,0004767 1180,001 507 202 384 302 539 0,303 109,9%

10 0 590 1180 -3,71 -4,49 -3,51 590,00081 1180 590,0005156 1180,001 519 197 785 309 575 0,310 112,4%

11 0 590 1180 -3,81 -4,61 -3,58 590,00090 1180 590,0005424 1180,001 540 190 219 321 888 0,322 116,9%

12 0 590 1180 -3,78 -4,59 -3,59 590,00085 1180 590,0005560 1180,001 534 192 321 318 370 0,318 115,6%

13 0 590 1180 -3,82 -4,63 -3,62 590,00086 1180 590,0005560 1180,001 537 191 264 320 129 0,320 116,3%

14 0 590 1180 -3,74 -4,52 -3,53 590,00083 1180 590,0005156 1180,001 522 196 667 311 334 0,311 113,1%

15 0 590 1180 -3,91 -4,75 -3,70 590,00093 1180 590,0005980 1180,001 558 184 180 332 441 0,332 120,8%

16 0 590 1180 -3,93 -4,74 -3,67 590,00097 1180 590,0005560 1180,001 555 185 160 330 682 0,331 120,1%

17 0 590 1180 -3,87 -4,67 -3,63 590,00092 1180 590,0005424 1180,001 543 189 185 323 647 0,324 117,6%

18 0 590 1180 -3,95 -4,79 -3,70 590,00101 1180 590,0005980 1180,001 569 180 363 339 477 0,339 123,3%

19 0 590 1180 -4,10 -5,00 -3,86 590,00110 1180 590,0006864 1180,001 602 170 638 358 826 0,359 130,3%

20 0 590 1180 -4,17 -5,10 -3,94 590,00114 1180 590,0007330 1180,001 617 166 556 367 620 0,368 133,5%  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Balk 4 Xkord Ykord Kordinatavstånd efter nedböjning[mm] Moment

Mättillfälle A B C A B C a b c S A R Nmm kNm % av Mcr

2 0 590 1180 0,41 0,53 0,40 590,00001 1180 590,0000122 1180,000 74 1 392 400 43 974 0,044 16,0%

3 0 590 1180 0,48 0,64 0,51 590,00001 1180 590,0000217 1180,000 86 1 200 345 51 010 0,051 18,5%

4 0 590 1180 0,59 0,77 0,60 590,00002 1180 590,0000275 1180,000 103 994 572 61 563 0,062 22,4%

5 0 590 1180 0,65 0,84 0,64 590,00003 1180 590,0000306 1180,000 115 892 564 68 599 0,069 24,9%

6 0 590 1180 0,68 0,81 0,51 590,00008 1180 590,0000143 1180,000 127 809 535 75 635 0,076 27,5%

7 0 590 1180 0,74 0,99 0,77 590,00004 1180 590,0000530 1180,000 139 740 638 82 671 0,083 30,0%

8 0 590 1180 0,73 0,86 0,52 590,00010 1180 590,0000143 1180,000 139 740 638 82 671 0,083 30,0%

9 0 590 1180 0,80 0,99 0,67 590,00009 1180 590,0000306 1180,000 150 682 549 89 707 0,090 32,6%

10 0 590 1180 0,84 1,03 0,69 590,00010 1180 590,0000306 1180,000 156 656 793 93 225 0,093 33,9%

11 0 590 1180 0,86 1,13 0,87 590,00006 1180 590,0000618 1180,000 156 656 793 93 225 0,093 33,9%

12 0 590 1180 0,87 1,14 0,86 590,00007 1180 590,0000618 1180,000 162 632 909 96 742 0,097 35,1%

13 0 590 1180 0,89 1,18 0,91 590,00006 1180 590,0000713 1180,000 165 621 607 98 501 0,099 35,8%

14 0 590 1180 0,88 1,15 0,84 590,00008 1180 590,0000618 1180,000 171 600 173 102 019 0,102 37,1%

15 0 590 1180 0,92 1,22 0,92 590,00008 1180 590,0000763 1180,000 177 580 167 105 537 0,106 38,3%

16 0 590 1180 0,95 1,17 0,80 590,00012 1180 590,0000410 1180,000 174 590 000 103 778 0,104 37,7%

17 0 590 1180 0,95 1,26 0,96 590,00008 1180 590,0000814 1180,000 180 570 656 107 296 0,107 39,0%

18 0 590 1180 0,96 1,27 0,95 590,00009 1180 590,0000814 1180,000 186 552 540 110 814 0,111 40,3%

19 0 590 1180 0,97 1,29 0,97 590,00009 1180 590,0000868 1180,000 189 543 906 112 573 0,113 40,9%

20 0 590 1180 0,98 1,31 1,03 590,00007 1180 590,0000923 1180,000 180 570 656 107 296 0,107 39,0%

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Balk 5 Xkord Ykord Kordinatavstånd efter nedböjning[mm] Moment

Mättillfälle A B C A B C a b c S A R Nmm kNm % av Mcr

2 0 590 1180 0,58 0,73 0,43 590,00008 1180 590,0000191 1180,000 133 773 556 79 153 0,079 28,8%

3 0 590 1180 0,72 1,06 0,78 590,00007 1180 590,0000980 1180,000 183 561 452 109 055 0,109 39,6%

4 0 590 1180 1,00 1,18 0,66 590,00023 1180 590,0000275 1180,000 206 497 286 123 127 0,123 44,7%

5 0 590 1180 1,22 1,45 0,86 590,00029 1180 590,0000448 1180,000 242 424 512 144 234 0,144 52,4%

6 0 590 1180 1,23 1,51 0,93 590,00029 1180 590,0000664 1180,000 254 404 768 151 270 0,151 54,9%

7 0 590 1180 1,24 1,52 0,90 590,00033 1180 590,0000664 1180,000 266 386 778 158 306 0,158 57,5%

8 0 590 1180 1,36 1,66 0,99 590,00038 1180 590,0000763 1180,000 286 358 866 170 618 0,171 62,0%

9 0 590 1180 1,50 1,77 1,04 590,00045 1180 590,0000618 1180,000 295 348 100 175 895 0,176 63,9%

10 0 590 1180 1,54 1,82 1,07 590,00048 1180 590,0000664 1180,000 304 337 962 181 172 0,181 65,8%

11 0 590 1180 1,05 1,69 1,23 590,00018 1180 590,0003471 1180,000 325 316 455 193 485 0,193 70,3%

12 0 590 1180 1,52 1,88 1,16 590,00044 1180 590,0001098 1180,000 319 322 315 189 967 0,190 69,0%

13 0 590 1180 1,60 1,96 1,21 590,00048 1180 590,0001098 1180,000 327 313 604 195 244 0,195 70,9%

14 0 590 1180 1,63 1,98 1,20 590,00052 1180 590,0001038 1180,000 333 308 053 198 762 0,199 72,2%

15 0 590 1180 1,67 2,02 1,25 590,00050 1180 590,0001038 1180,000 330 310 804 197 003 0,197 71,6%

16 0 590 1180 1,65 2,02 1,23 590,00053 1180 590,0001160 1180,000 342 300 087 204 038 0,204 74,1%

17 0 590 1180 1,67 2,05 1,26 590,00053 1180 590,0001224 1180,000 345 297 522 205 797 0,206 74,8%

18 0 590 1180 1,73 2,11 1,31 590,00054 1180 590,0001224 1180,000 348 295 000 207 556 0,208 75,4%

19 0 590 1180 1,74 2,12 1,31 590,00056 1180 590,0001224 1180,000 351 292 521 209 315 0,209 76,0%

20 0 590 1180 1,74 2,12 1,32 590,00054 1180 590,0001224 1180,000 348 295 000 207 556 0,208 75,4%

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Balk 6 Xkord Ykord Kordinatavstånd efter nedböjning[mm] Moment

Mättillfälle A B C A B C a b c S A R Nmm kNm % av Mcr

2 0 590 1180 0,23 0,20 0,08 590,00001 1180 590,0000008 1180,000 27 3 867 778 15 831 0,016 5,8%

3 0 590 1180 -0,06 0,11 0,23 590,00001 1180 590,0000245 1180,000 15 6 962 000 8 795 0,009 3,2%

4 0 590 1180 0,32 0,20 0,06 590,00002 1180 590,0000122 1180,000 6 17 404 996 3 518 0,004 1,3%

5 0 590 1180 0,35 0,21 0,06 590,00002 1180 590,0000166 1180,000 3 34 809 993 1 759 0,002 0,6%

6 0 590 1180 0,26 0,19 0,13 590,00000 1180 590,0000042 1180,000 3 34 809 991 1 759 0,002 0,6%

7 0 590 1180 0,32 0,13 -0,02 590,00002 1180 590,0000306 1180,000 12 8 702 501 7 036 0,007 2,6%

8 0 590 1180 0,18 0,11 0,10 590,00000 1180 590,0000042 1180,000 18 5 801 667 10 554 0,011 3,8%

9 0 590 1180 0,27 0,18 0,12 590,00000 1180 590,0000069 1180,000 9 11 603 337 5 277 0,005 1,9%

10 0 590 1180 0,30 0,19 0,12 590,00000 1180 590,0000103 1180,000 12 8 702 501 7 036 0,007 2,6%

11 0 590 1180 -0,29 -0,06 0,21 590,00006 1180 590,0000448 1180,000 12 8 702 502 7 036 0,007 2,6%

12 0 590 1180 0,32 0,21 0,13 590,00001 1180 590,0000103 1180,000 9 11 603 331 5 277 0,005 1,9%

13 0 590 1180 0,31 0,18 0,11 590,00000 1180 590,0000143 1180,000 18 5 801 667 10 554 0,011 3,8%

14 0 590 1180 0,31 0,18 0,10 590,00001 1180 590,0000143 1180,000 15 6 962 001 8 795 0,009 3,2%

15 0 590 1180 0,35 0,21 0,11 590,00001 1180 590,0000166 1180,000 12 8 702 501 7 036 0,007 2,6%

16 0 590 1180 0,32 0,16 0,05 590,00001 1180 590,0000217 1180,000 15 6 962 001 8 795 0,009 3,2%

17 0 590 1180 0,17 0,11 0,13 590,00000 1180 590,0000031 1180,000 24 4 351 250 14 072 0,014 5,1%

18 0 590 1180 0,33 0,19 0,11 590,00001 1180 590,0000166 1180,000 18 5 801 667 10 554 0,011 3,8%

19 0 590 1180 0,36 0,18 0,05 590,00001 1180 590,0000275 1180,000 15 6 962 002 8 795 0,009 3,2%

20 0 590 1180 0,34 0,20 0,12 590,00001 1180 590,0000166 1180,000 18 5 801 667 10 554 0,011 3,8%

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 3 - Eurokod 2 Beräkning 
 
Ovansida

RH0 = 100%

RH = 25%

βRH = = 1,52578125

ƒcm = 55,90 Mpa

ƒcm0 = 10 Mpa

αds1 = 4

αds2 = 0,12

εcd(t)= = 0,043767%

b = 167 mm

h = 50 mm

Ac= Area tvärsnitt = b*h = 8350 mm²

Au= Urtorkningsomkrets = b = 167 mm

h0 = 100 mm

t = 144 dagar

ts = 0 dagar

βds(t,ts)= = 0,782608696

εcd,0= = 0,034253%

ε/h = 6,85053E-06

R = 145 974 mm

I = 1 739 583,33 mm⁴

E = 35 198 GPa

M = 419 453 Nmm

Mcr = 275 314 Nmm

152% Utnyttjandegrad
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